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Builtje van brickdeeg met witte pens en blauwe 

pruimen  
 

Ingrediënten (voor 8 stuks)  
 2 vellen brickdeeg 
 1 potje witte pens in schijfjes 
 2 sneden wit brood 

 2 blauwe pruimen   
 100 g (gesmolten) boter    

 

Bereiding  
 Warm de oven op 175°C. 
 Steek 8 cirkels uit het brood en leg even in de oven. 
 Snij 8 vierkantjes (10 x 10 cm) uit het brickdeeg. Bestrijk het brickdeeg met de 

gesmolten boter. Leg er een brood cirkel op. (dit om te vermijden dat jus van de 
pruim zou uitlopen)  

 Maak een sandwich met 2 sneetjes witte pens en een dik sneetje blauwe pruim. 
Leg dit op het brickdeeg. 

 Breng de hoeken van het brickdeeg naar mekaar toe en maak een builtje. Maak dit 
vervolgens vast met een stukje aluminiumfolie. 

 Laat krokant bakken in de oven. 

Feestelijke hapjesschotel in 1-2-3 
Digital democooking 

 

https://cga.administrateapp.com/beta#/training/courses/718


 
 

Kant en klare zoete aardappelfrieten met sriracha 
dipsaus 

  

Ingrediënten  
 3 el mayonaise 
 1 el sriracha 
 Gemalen zwarte peper  
 1 verpakking zoete 

aardappelfrieten (voorgebakken) 

 Snuifje zeezout  
 Snuifje lookpoeder 
 Scheutje citroensap 

Bereiding  
 Meng alle ingrediënten voor de pittige sriracha dipsaus. 

Tips  
Deze saus is uiteraard niet alleen lekker als dip voor de frietjes maar ook bij chips op 

een burger of op een broodje gezond. Eigenlijk is het overal lekker op!       
 
 
 

Kletskoppen met geitenkaas, tijm en sinaasappel 

  

Ingrediënten (voor 4 stuks)  
 8 stuks Jules De Strooper 

kletskoppen 
 80 g verse geitenkaas 
 1 scheutje olijfolie  

 1 takje tijm  
 Zeste van ¼ sinaasappel 
 Peper en zout

 

Bereiding  
 Snij zeer fijne zeste van de sinaasappel met een dunschiller. 
 Meng de geitenkaas met een scheutje olijfolie en zeer fijngesneden zeste van 

sinaasappel naar smaak. 
 Rits de blaadjes van de tijm, snij ze fijn en voeg ze bij de geitenkaas. Meng en 

kruid met peper en zout. 
 Doe het mengsel in een spuitzak, spuit een toefje op 4 kletskoppen en  

bedek de kaas met de andere 4 kletskoppen. 
 Serveer onmiddellijk, anders worden de koekjes te zacht. 
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Kletskoppen met Granny Smith en wildpaté 

  

Ingrediënten (voor 4 stuks)  
 8 stuks Jules De Strooper 

kletskoppen 
 100 g wildpaté naar keuze 

 ½ Granny Smith appel  
 1 el bosvruchtenconfituur 
 2 walnoten

 

Bereiding  
 Snij de Granny Smith appel in julienne en leg vervolgens in licht gezouten water 

om het verkleuren te vermijden. 
 Beleg elk kletskop-koekje met wat bosvruchtenconfituur en wat reepjes appel 

(even droogdeppen). Leg er een stukje paté op.  
 Werk af met ¼ walnoot. 

 
 
 

Kuipje van brickdeeg met guacamole en 
aperitiefgarnaaltjes 

  

Ingrediënten (voor 8 stuks)  
 2 vellen brickdeeg 
 150 g guacamole 

 8 aperitiefgarnaaltjes of 
rivierkreeften 

 

Bereiding  
 Verwarm de oven voor op 180° C – hete lucht. 
 Vouw de 2 vellen brickdeeg open en snij ze in 16 vierkantjes van 8 op 8 cm. 
 Borstel een klein beetje olie op het brickdeeg. (de olie tussen de laagjes zorgt 

ervoor dat ze aan elkaar kleven) 
 Stapel vierkantjes brickdeeg 2 per 2 overlappend en overhoeks op elkaar. 
 Leg de stapeltjes brickdeeg in een muffinvorm en druk ze goed aan zodat er een 

kuipje ontstaat. 
 Bak de kuipjes goudbruin in de voorverwarmde oven gedurende 10 à 15’.  

Haal ze uit de vorm en laat ze afkoelen op een rooster. 
 Vul na het afkoelen de 8 kuipjes met guacamole en werk af met 

aperitiefgarnaaltjes of rivierkreeften.  
 
 
 



 
 

 
 

Oesters ‘Bloody Mary’ 

  

Ingrediënten (voor 4 personen)  
 8 oesters 
 4,5 cl wodka 
 10 cl zeer koud tomatensap 
 1 kl versgeperst citroensap 

 6 druppels worcestershiresaus 
 4 druppels tabasco 
 Versgemalen peper 
 1 mespuntje selderzout 

 

Bereiding  
 Maak de oesters open en vang het sap op in een maatbeker. 
 Zet ze koel weg tot verder gebruik. 
 Doe bij het oestersap, 4,5 cl wodka, 6 druppels worcestershiresaus, 4 druppels 

tabasco, het citroensap, de versgemalen peper en het selderzout. 
 Giet er vervolgens het tomatensap bij en roer goed door. 

 

Serveertip 

Lepel wat ‘Bloody Mary’ over de gekoelde oesters, serveer zeer koud.  
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Deze workshop kwam tot stand in samenwerking 

met onze partners: 

 

 

  

 



 
 

 


